


1 สนามบินดอนเมือง	-	สนามบินชางกี

พักที่	Marrison
/	Quality	Hotel
/	Hotel	RE
หรือเทียบเทา
3	ดาว

2 รัฐสภาเกา	-	เมอรไลออน	-	โรงละครเอสพลานาด	-	ถนนอลิซาเบธวอลค	-
น้ําพุแหงความมั่งคั่ง	-	วัดเจาแมกวนอิม	-	สวนการเดนบายเดอะเบย	-	ถนน
ออรชารด	-	ยาน	Clarke	Quay

พักที่	Marrison
/	Quality	Hotel
/	Hotel	RE
หรือเทียบเทา
3	ดาว

3 อิสระทองเที่ยวสิงคโปรเต็มวัน	หรือเลือกซื้อทัวรเสริม

Marrison	/
Quality	Hotel	/
Hotel	RE	หรือ
เทียบเทา	3
ดาว

4 ไชนาทาวน	-	วัดพระเขี้ยวแกวสิงคโปร	-	สนามบินชางกี	-	สนามบิน
ดอนเมือง

3	ส.ค.	61	-	6	ส.ค.	61 ฿12,999 ฿12,999 ฿12,999 ฿5,900

10	ส.ค.	61	-	13	ส.ค.	61 ฿17,999	
฿15,999

฿17,999	
฿15,999

฿17,999	
฿15,999 ฿5,900

17	ส.ค.	61	-	20	ส.ค.	61 ฿12,999 ฿12,999 ฿12,999 ฿5,900

24	ส.ค.	61	-	27	ส.ค.	61 ฿12,999 ฿12,999 ฿12,999 ฿5,900

31	ส.ค.	61	-	3	ก.ย.	61 ฿12,999 ฿12,999 ฿12,999 ฿5,900

7	ก.ย.	61	-	10	ก.ย.	61 ฿12,999 ฿12,999 ฿12,999 ฿5,900

14	ก.ย.	61	-	17	ก.ย.	61 ฿15,999 ฿15,999 ฿15,999 ฿5,900

21	ก.ย.	61	-	24	ก.ย.	61 ฿12,999 ฿12,999 ฿12,999 ฿5,900

28	ก.ย.	61	-	1	ต.ค.	61 ฿12,999 ฿12,999 ฿12,999 ฿5,900

5	ต.ค.	61	-	8	ต.ค.	61 ฿12,999 ฿12,999 ฿12,999 ฿5,900

12	ต.ค.	61	-	15	ต.ค.	61 ฿15,999 ฿15,999 ฿15,999 ฿5,900

19	ต.ค.	61	-	22	ต.ค.	61 ฿12,999 ฿12,999 ฿12,999 ฿5,900

26	ต.ค.	61	-	29	ต.ค.	61 ฿12,999 ฿12,999 ฿12,999 ฿5,900

1	พ.ย.	61	-	4	พ.ย.	61 ฿12,999 ฿12,999 ฿12,999 ฿5,900

8	พ.ย.	61	-	11	พ.ย.	61 ฿12,999 ฿12,999 ฿12,999 ฿5,900



15	พ.ย.	61	-	18	พ.ย.	61 ฿12,999 ฿12,999 ฿12,999 ฿5,900

22	พ.ย.	61	-	25	พ.ย.	61 ฿12,999 ฿12,999 ฿12,999 ฿5,900

29	พ.ย.	61	-	2	ธ.ค.	61 ฿12,999 ฿12,999 ฿12,999 ฿5,900

7	ธ.ค.	61	-	10	ธ.ค.	61 ฿15,999 ฿15,999 ฿15,999 ฿5,900

13	ธ.ค.	61	-	16	ธ.ค.	61 ฿12,999 ฿12,999 ฿12,999 ฿5,900

14	ธ.ค.	61	-	17	ธ.ค.	61 ฿12,999 ฿12,999 ฿12,999 ฿5,900

20	ธ.ค.	61	-	23	ธ.ค.	61 ฿12,999 ฿12,999 ฿12,999 ฿5,900

21	ธ.ค.	61	-	24	ธ.ค.	61 ฿12,999 ฿12,999 ฿12,999 ฿5,900

28	ธ.ค.	61	-	31	ธ.ค.	61 ฿15,999 ฿15,999 ฿15,999 ฿5,900

29	ธ.ค.	61	-	1	ม.ค.	62 ฿16,999 ฿16,999 ฿16,999 ฿5,900

30	ธ.ค.	61	-	2	ม.ค.	62 ฿16,999 ฿16,999 ฿16,999 ฿5,900



ชวงบาย	-	ชวงคํ่า
13.00	น.	คณะพรอมกันที่สนามบินดอนเมือง	ประตู7	อาคารผูโดยสารขาออก	สายการบิน	Thai	Lion

Airโดยมีเจาหนาที่ของบริษทัฯคอยตอนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ

16.05	น.	เหินฟ าสู	สิงคโปร	โดยสายการบิน	Thai	Lion	เทีย่วบินที	่SL104

19.30	น.	เดินทางถึง	สนามบินชางกี	ประเทศสิงคโปร	ผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง	จากน้ันนําทานเดินทาง
เขาสูตัวเมืองสิงคโปรที่มีการจัดผังเมืองอยางเป็นระเบียบเรียบรอยและสะอาดสะอานจนหลายๆ	ทานตองทึ่ง
(เวลาทองถิน่เร็วกวาประเทศไทย	1	ชัว่โมง)

อาหารวาง	เม่ือถึงสิงคโปรบริการ	Mc	Chicken	Burger	พรอมน้ําดื่มรับประทานรองทองกอนเขา
โรงแรม

จากนัน้เขาสูทีพ่ัก	Marrison	/	Quality	Hotel	/	Hotel	RE	หรือเทียบเทา	3	ดาว
(บริการน้ําดื่ม	/	WIFI	ทีห่องพักและรวมอาหารเชาแบบ	ABF)	

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่สามารถ
เชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ	ของโลกไดอยางเหมาะสม	ไม
วาจะเป็นการบินภายในภูมิภาคเอเชียดวยกัน	หรือระหวางทวีปยุโรป	ทวีป
อเมริกา	ทวีปออสเตรเลีย	ซึ่งสามารถใชเป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดิน
ทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยังจุดอื่นๆ	ไดอยางดี

	รับประทานอาหารเย็น	บนรถโดยสาร	บริการ	Mc	Chicken	Burger	พรอมน้ําดื่มรับประทานรองทอง

	พักที่	Marrison	/	Quality	Hotel	/	Hotel	RE	หรือเทียบเทา	3	ดาว

หรือเรียกโดยทั่วไปวาสนามบินชางงี	ตั้งอยูในเขตชางงี	เป็นทาอากาศยาน
หลักของสายการบินสิงคโปรแอรไลน,	สิงคโปรแอรไลนคารโก,	ซิลคแอร,	ไท
เกอรแอรเวย,	เจ็ตสตารเอเชียแอรเวย	และแวลูแอร	ในปี	พ.ศ.	2549	ทา
อากาศยานแหงน้ีรองรับผูโดยสารจํานวนถึง	35	ลานคน	เพิ่มมากขึน้	8%	จาก
ปีงบประมาณ	2548	พ.ศ.	2552	ทาอากาศยานนานาชาติชาฮีไดรับการลง
คะแนนใหเป็นทาอากาศยานที่ดีที่สุดในโลก

ชวงเชา
08.00	น.	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

09.00	น.	จากน้ันนําทาน	ชมเมืองสิงคโปรและรับฟังบรรยายประวัติศาสตรจากไกดทองถิน่	ซึ่งลอม



รอบดวย	ทําเนียบรัฐบาล	ศาลฎีกาและศาลาวาการเมือง

ผานชม	อาคารรัฐสภาเกา	“Old	Parliament	House”	ซึ่งในอดีตเป็นที่ตั้งของรัฐสภาของสิงคโปร	ปัจจุบัน
เป็นจุดรวมของศิลปะ	ดนตรี	การเตนรํา	การแสดงตลก

ผานชม	“Elephant	Statue”	รูปป้ันชางสําริดเป็นของขวัญจากพระจุลจอมเกลา	ร.5	ของไทย	ซึ่งไดมอบใหใน
ปี	1871	เพื่อสรางความสัมพันธไมตรีกับประเทศสิงคโปรเมื่อครั้งที่พระองคเสด็จมาเยือนสิงคโปรในครั้งแรก

นําทานถายรูปคูกับ	เมอรไลออน	สัญลักษณของประเทศสิงคโปร	โดยรูปป้ันครึง่สิงโตครึง่ปลาน้ี
หันหนาออกทางอาวมารินา	มีทัศนียภาพทีส่ายงาม	โดยมีฉากดานหลังเป็น	“โรงละครเอสเพลนาท”
ซึ่งโดดเดนดวยสถาปัตยกรรมคลายหนามทุเรียน	ชม	ถนนอลิซาเบธวอลค	ซึง่เป็นจุดชมวิวริมแมน้ํา
สิงคโปร

นําทานแวะชม	น้ําพุแหงความมัง่คัง่	Fountain	of	wealth	แหงเมืองสิงคโปรตั้งอยูทามกลางหมูตึกซันเทค
ซิตี้	ซันเทค	มาจากคําในภาษาจีน	แปลวาความสําเร็จชิ้นใหม	หมูตึกซันเทค	สรางขึน้โดยนักธุรกิจชาวฮองกง	ซึ่ง
นับเป็นโครงการพาณิชยขนาดใหญที่สุดของเมือง	โดยคนสิงคโปรเชื่อวาถาไดเดินรอบลานน้ําพุ	และไดสัมผัสน้ํา
จะพบโชคดีและ	รํ่ ารวยตลอดปี

นําทานเดินทางสู	วัดเจาแมกวนอิม	Kwan	Im	Thong	Hood	Cho	Templeวัดน้ีเป็นวัดที่มีชื่อเสียงอยาง
มาก	ทั้งชาวสิงคโปรและนักทองเที่ยวนับถือวาศักดิส์ิทธิม์าก	ความเชื่ออันศักดิส์ิทธิใ์นองคเจาแมกวนอิมน้ัน	มา
จากคนที่มาไหวขอพรแลวประสบความสําเร็จน่ันเอง	วัดน้ีสรางขึน้กอนสงครามโลกครั้งที่	2	ในปี	1884	โดยคน
จีนที่อพยพมาตั้งรกรากอยูในประเทศสิงคโปร	เพื่อสักการะเจาแมกวนอิม

รับประทานอาหารเทีย่ง	ณ	ภัตตาคาร	BOON	TONG	KEE	ขาวมันไกชื่อดัง	ระดับ	5	ดาว

ชวงบาย
จากนัน้แหลงทองเทีย่วแหงใหมลาสุดบนเกาะสิงคโปร	GARDEN	BY	THE	BAY	อิสระใหทานไดชมการ

จัดสวนที่ใหญที่สุดบนเกาะสิงคโปร	ชื่นชมกับตนไมนานาพันธุ	และ	เป็นศูนยกลางการพัฒนาอยางตอเน่ืองแหง
ชาติของ	Marina	Bay	บริหารโดยคณะกรรมการอุทยานแหงชาติสิงคโปร

นอกจากน้ียังมีทางเดินลอยฟาเชื่อมตอกับ	Super	tree	คูที่มีความสูงเขาดวยกัน	มีไวสําหรับใหผูที่มาเยือน
สามารถมองเห็นสวนจากมุมสูงขึน้	50	เมตร	บนยอดของ	Super	tree	สามารถเห็นทัศนียภาพอันงดงามของอาว
และสวนโดยรอบ	โดยรอบ	(ไมรวมคาขึ้นลิฟตสําหรับ	Super	Tree	8	SGD	(208	บาท)+และ	2Domes	28
SGD	(700	บาท)

นําทานช็อปป้ิงสินคาปลอดภาษีที	่ดิวตี้ฟรี	(Duty	Free	Shop)ที่น่ีมีสินคาชั้นนําใหทานเลือกซื้อมากมาย
อาทิ	น้ําหอม	เสื้อผา	เครื่องสําอาง	กระเปา	นาฬิกา	เครื่องประดับ	ของฝากมากมาย	ฯลฯ

จากนัน้รถโคชนําทานชอปป้ิงยานถนนออรชารด	สินคาแบรนดเนม	รุนใหมลาสุด	จะถูกนํามาวางขาย
ตามหางสรรพสินคา	ที่ตั้งอยูบนถนนสายน้ีเป็นแหงแรกเพราะวาสิงคโปรมีทาเรือและเรือสินคาทุกลําจะ	ตองมา
ผานที่	ทาเรือของสิงคโปรน้ีเสมอ	ถนนออรชารดจัดไดวาเป็นแหลงช็อปป้ิงระดับโลก	เพราะวามีศูนยการคา	ราน
คา	และโรงแรมชั้นดีมากมายตั้งอยูเรียงราย	สองฝ่ังถนน	อาทิเชน	หาง	TAKASHIMAYA,	ISETAN,	TANG	และ
อื่นๆอีกมากมาย

ชวงคํ่า
รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	SONG	FA	BUK	KUT	TEH	กระดูกหมูตมยาจีนแสนอรอย

อาหารทองถิน่	รานน้ีเริม่ตนตํานานความอรอยในปี	1966	กอตัง้โดย	Mr.	Yeo	Eng	Song	จนถึงทุกวันน้ี
ก็	50	กวาปี

นําทานอิสระชมแสงสียาน	Clarke	Quay	ตั้งอยูบริเวณปากแมน้ําสิงคโปร	มีประวัติยาวนานมารวม	150
ปี	ในฐานะที่เป็นทาเทียบเรือเกาแก	ทุกวันน้ี	“คลารกคีย”	ก็ยังเต็มไปดวยสีสันของความหลากหลายทั้งผูคนที่
ผลัดเปลี่ยนกันมาเยือน	โกดังสินคาถูกปรับเป็นรานอาหารหรูหรา	ผับ	บาร	และแหลงบันเทิงที่ตอนรับนักทอง
เที่ยวทั้งกลางวันและกลางคืน(ไมรวมคาลองเรือ	25	SGD)

จากนัน้เขาสูทีพ่ัก	Marrison	/	Quality	Hotel	/	Hotel	RE	หรือเทียบเทา	3	ดาว
(บริการน้ําดื่ม	/	WIFI	ทีห่องพักและรวมอาหารเชาแบบ	ABF)	

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม



Old	Parliament	House	ซึ่งในอดีตเป็นที่ตั้งของรัฐสภาของสิงคโปร	ปัจจุบัน
เป็นจุดรวมของศิลปะ	ดนตรี	การเตนรํา	การแสดงตลก	และบันทึกภาพความ
ประทับใจกับ	Elephant	Statue	รูปป้ันชางสําริดเป็นของขวัญจากพระ
จุลจอมเกลา	ร.5	ของไทย	ซึ่งไดมอบใหในปี	1871	เพื่อสรางความสัมพันธไมตรี
กับประเทศสิงคโปรเมื่อครั้งที่พระองคเสด็จมาเยือนสิงคโปรในครั้งแรก

หรือสิงโตทะเล	มีหัวเป็นสิงโต	รางเป็นปลา	ยืนอยูบนยอดคลื่น	แรกเริ่มเป็น
สัญลักษณของคณะกรรมการการทองเที่ยวของสิงคโปร	(Singapore	Tourism
Board-STB)	ออกแบบขึน้ในปี	2507	โดย	นายฟราเซอร	บรูนเนอร	(Mr.Fraser
Brunner)	สมาชิกคณะกรรมการฝายของที่ระลึกและผูดูแลพิพิธภัณฑสัตวน้ํา
แวนคลีฟ	(Van	Kleef	Aquarium)

โรงละครบนชายหาดและศูนยแสดงศิลปะที่ไดรับความนิยมที่สุดในโลกแหง
หน่ึงของสิงคโปร	มีลักษณะคลายทุเรียนขนาดยักษ	ออกแบบเพื่อใหเป็น
สัญลักษณแหงการเชื่อมตออันทรงคุณคาระหวางอดีตและปัจจุบัน

ถนนลิซาเบธวอลค	ซึ่งเป็นจุดชมวิวริมแมน้ําสิงคโปร	ทานสามารถถายรูปคู
กับ	เมอรไลออน	สัญลักษณของประเทศสิงคโปร	มีอายุกวา	30	ปี	มีหัวเป็น
สิงโตและลําตัวเป็นปลากําลังโตคลื่นหันหนาออกทางอาวมารินา	ซึ่งมี
ทัศนียภาพที่สวยงาม	(The	Merlion	เป็นการออกแบบที่ถูกผสมผสานระหวาง
ความจริงและตํานาน	สวนหัวเป็นสัญลักษณของตํานานการคนพบเมือง	สิงหปุ
ระ	ซึ่งก็คือ	สิงคโปรในปัจจุบัน	สวนลําตัวเป็นปลาน้ันเป็นการแสดงถึงการเริม
ตนของประเทศสิงคโปร	ที่เต็มไปดวยหมูบานของชาวประมงในอดีตน่ันเอง)
ใกลๆกันทานจะเห็นโรงละคร	เอสเพลนเนต	ที่โดดเดนดวยสถาปัตยกรรมการ
สรางที่เป็นเอกลักษณไมเหมือนใคร	รูปรางคลายเปลือกทุเรียน	เชิญถายรูปไว
เป็นที่ระลึก

อยูใจกลางระหวางหมูอาคาร	Suntec	City	หรืออยูใจกลางฝามือซึ่งหงายขึน้
น่ันเอง	เพราะมีความเชื่อวาน้ําไหลของน้ําพุเปรียบเสมือนกับเงินทองที่ไหลเขา
ฝ ามือไมหยุดหยอน	เป็นน้ําพุที่ใหญที่สุดในโลก	ใครที่มีโอกาสที่ไดเดินรอบฐาน
กลางของน้ําพุสามครั้งและสัมผัสน้ําทุกครั้งก็จะรับความโชคดีและมีความ
มั่งคั่งในทรัพยสินตามมา	ขั้นตอนการสัมผัสน้ําจะตองใชมือขวาสัมผัสน้ําและ
อธิษฐาน	จากน้ันเดินวนตามเข็มนาฬิกาใหได	3	รอบ	คําอธิษฐานก็จะเป็นผล

วัดศักดิส์ิทธิข์องชาวพุทธยาน	Bugis	วัดน้ีดังมากในสิงคโปรที่ใครๆ	ตางมาไหว
ขอพรใหสมปรารถนาดังใจ	สักการะเจาแมกวนอิมที่	วัดเกาแก	และศักดิส์ิทธิ ์
ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของคนสิงคโปรเพื่อเป็นสิริมงคลแกทุกทาน

	รับประทานอาหารกลางวัน	ณ	รานอาหาร	รับประทานอาหารเที่ยง	ณ	ภัตตาคาร	BOON	TONG	KEE	ขาวมัน
ไกชื่อดัง	ระดับ	5	ดาว



Super	tree	ไมรวมคาขึน้ลิฟตสําหรับ	Super	Tree	8	SGD	(208	บาท)+และ	2Domes	28	SGD	(700	บาท)

Clarke	Quay	ไมรวมคาลองเรือ	25	SGD

OPTIONAL	TOUR
หากตองการชม	2	โดมเพิ่ม	28	SGD	หรือ	750	บาท/ทาน	**	โปรดแจงกอนเดินทาง	**

Flower	Dome	จะเป็นที่จัดแสดงพรรณไมจากเขครอนชื้นแถบเมดิเตอรเรเนียน	มีตนไมดัดยักษและปาลมขวด
มากมายใหเราไดถายรูป	รวมถึงมีสวนจิว๋นารักๆ	ใหเราดูอีกดวย	เหมาะแกการไปน่ังอานหนังสือ	น่ังเลนชิลๆ
เพราะในเรือนกระจกจะติดแอรใหอากาศเย็นสบาย	และมีกลิ่นหอมๆ	ของดอกไมและตนไมฟ ุงกระจายไปทั้งโดม

Cloud	Forest	จะมีน้ําตกจําลองขนาดใหญ	พรอมดวยพันธุพืชและพันธุไมในเขตป าดิบชื้นมากมาย	ในโดมจะ
ออกแบบเป็นทางเดิน	โดยเราจะเดินขึน้ลิฟตไปชั้นบนสุดแลวเดินไลลงมาจนถึงชั้นลางที่เป็นป าหมอกสวยงาม
มาก

ประกอบดวยไฮไลทสําคัญอยาง	ฟลาวเวอร	โดม	(Flower	Dome)	สวนจัดแสดง
พรรณไมจากเขตรอนชื้นแถบเมดิเตอรเรเนียนและคลาวด	ฟอรเรสต	(Cloud
Forest)	สวนจัดแสดงพันธุพืชและพันธุไมในเขตป าดิบชื้นซูเปอรทรีส
(Supertrees)	โครงสรางแบบตนไมขนาดใหญเทียบเทากับตึกที่มีความสูง	9	–
16	ชั้น	จํานวนทั้งสิ้น	18	ตน	ไดรับการออกแบบมาเป็นพิเศษใหเป็นสวนแนว
ตั้งขนาดใหญ	(Vertical	Garden)	ปกคลุมดวยไมเลื้อยเขตรอน	พืชอิงอาศัย	และ
เฟิรนเมืองรอน	โดดเดนดวยแสงสียามคํ่าคืนสวนเรือนกระจก	(Horticultural
Themed	Gardens)

สวรรคของนักช็อป	เน่ืองดวยตลอดเสนทางเป็นระยะยาวกวา	2.2	กิโลเมตร
ของถนนออรชารดเป็นที่ตั้งของบรรดาตึกสูงระฟา	ที่มีรานคาแบรนดดังๆ	จาก
ทั่วโลกมาตั้งกันอยูแทบจะทุกยี่หอที่เรารูจัก	และที่สําคัญสินคาแบรนดเนมรุน
ใหมๆ	ที่เพิ่งถูกผลิตออกมาขายมักจะตองถูกนํามาตั้งขายกันที่น่ีกอนเป็นที่
แรกๆ	ในเอเชีย	นอกจากน้ันสองฝ่ังของถนนออรชารดยังเป็นที่ตั้งของโรงแรม
ชื่อดังราคาตั้งแตกลางๆ	ไปจนถึงแพง	อยูหลายแหง

	รับประทานอาหารเย็น	ณ	รานอาหาร	รับประทานอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	SONG	FA	BUK	KUT	TEH	กระดูก
หมูตมยาจีนแสนอรอย

	พักที่	Marrison	/	Quality	Hotel	/	Hotel	RE	หรือเทียบเทา	3	ดาว

Clarke	Quay	ตั้งอยูบริเวณปากแมน้ําสิงคโปร	มีประวัติยาวนานมารวม	150	ปี
ในฐานะที่เป็นทาเทียบเรือเกาแกที่ใชขนถายสินคาจากสําเภาโบราณที่แลนมา
จากทั้งตะวันออกและตะวันตก	สองฝ่ังแมน้ําเต็มไปดวยโกดังสินคา	กะลาสีเรือ
กุลีขนของ	และพอคาจากทุกสารทิศไมวาจะอาหรับ	ฝรั่ง	แขกชวา	จีน	ปัจจุบัน
เต็มไปดวยสีสันของความหลากหลายทั้งผูคนที่ผลัดเปลี่ยนกันมาเยือน	โกดัง
สินคาถูกปรับเป็นรานอาหารหรูหรา	ผับ	บาร	และแหลงบันเทิงที่ตอนรับนัก
ทองเที่ยวทั้งกลางวันและกลางคืน

เชา



OPTIONAL	!!!	หากตองการซื้อบัตรสวนสนุกเพิม่โปรดแจง	ณ	เวลาทีจ่องทัวร	หรือแจงไมเกิน	7	วัน
กอนการเดินทาง

Freeday

**อิสระทองเที่ยวตามอัธยาศัย	รับแผนที่และสอบถามขอมูลการเดินทางจากหัวหนาทัวร

หรือ

เลือกซื้อ	Option	ทีต่องการ
Option	สวนสนุกยูนิเวอรแซล	***ติดตอเจาหนาที*่**
อิสระทานที	่“มารีนา	เบย	แซนด”	รีสอรทหรูใหญทีสุ่ดในสิงคโปร	มารีนา	เบย	แซนดส	ประกอบไป

ดวยหองพักและหองสูทกวา	2,561	หอง	โรงแรมยังมีไฮไลท	คือ	The	Sands	Sky	Park	ตัง้อยูชัน้ที	่57	ของ
โรงแรม	(ไมรวมคาขึ้นลิฟท	23	SGD	ประมาณ	600	บาท)
OPTIONAL	!!!	หากตองการซื้อบัตรสวนสนุกเพิม่โปรดแจง	ณ	เวลาทีจ่องทัวร	หรือแจงไมเกิน	7	วัน

กอนการเดินทาง

คํ่า

พักที	่Marrison	/	Quality	Hotel	/	Hotel	RE	หรือเทียบเทา	3	ดาว

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

ประเทศสิงคโปร	มีชื่ออยางเป็นทางการวา	สาธารณรัฐสิงคโปร	เป็นนครรัฐ
สมัยใหมและประเทศเกาะที่มีขนาดเล็กที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต	และ
เป็นศูนยกลางพาณิชยสําคัญของโลกแหงหน่ึง	โดยเป็นศูนยกลางการเงินใหญ
สุดเป็นอันดับสี่	เศรษฐกิจมีความหลากหลายอาศัยการคาเป็นหลัก	ประเทศ
สิงคโปร	มีที่เที่ยวมากมายมายอาทิ	เกาะเซ็นโตซา	ถนนออรชารด	ยานลิตเติ้ล
อินเดีย	วัดศรีมาริอัมมันต	ยานไชนาทาวน	สวนนกจูรง	Singapore	Flyer	ชิงชา
สวรรค	ที่ใหญที่สุดในโลก	ฯลฯ

	Marrison	/	Quality	Hotel	/	Hotel	RE	หรือเทียบเทา	3	ดาว

ชวงเชา	-	ชวงบาย
08.00	น.	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

09.00	น.	นําทานเดินทางสู	ยานไชนาทาวน	ชมวัดพระเขี้ยวแกว	(Buddha	Tooth	Relic	Temple)	สราง
ขึน้เพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแกว	ของพระพุทธเจา	วัดพระพุทธศาสนาแหงน้ีสราง	สถาปัตยกรรม	สมัย
ราชวงศถัง	วางศิลาฤกษ	เมื่อวันที่	1มีนาคม	2005	คาใชจายในการกอสรางทั้งหมดราว	62	ลานเหรียญสิงคโปร
(ประมาณ	1500	ลานบาท)	ชั้นลางเป็นหองโถงใหญใชประกอบศาสนพิธี	ชั้น	2-3	เป็นพิพิธภัณฑและหองหนังสือ
ชั้น	4	เป็นที่ประดิษฐานพระเขี้ยวแกว	(หามถายภาพ)

ใหทานไดสักการะองคเจาแมกวนอิม	และใกลกันก็เป็นวัดแขกซึ่งมีศิลปกรรมการตกแตงที่สวยงาม
พรอมเดินเลนชอปป้ิง	ซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัยประมาณ	1	ช.ม.

09.20	น.	ไดเวลาสมควรเดินทางสู	สนามบินชางกี

12.20	น.	ออกเดินทางสู	สนามบินดอนเมือง	โดยสายการบิน	Thai	Lion	เทีย่วบินที	่SL101

13.50	น.	เดินทางกลับถึง	สนามบินดอนเมืองโดยสวัสดิภาพ	พรอมความประทับใจ



พระเขี้ยวแกว	หามถายภาพ

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

เมืองไชนาทาวนของสิงคโปรกอตั้งขึน้ราวปี	ค.ศ.1821	ซึ่งมีเรือจีนลําแรกเดิน
ทางเขามาที่สิงคโปร	และตอมาไดมีการเปิด	Chinatown	อยางเป็นทางการใน
ปี	1828	จนถึงปัจจุบัน	เป็นอีกสถานที่หน่ึงในสิงคโปรที่นักทองเที่ยวไมควร
พลาด	ที่น่ีจะมีรานคาขายสินคาประเภทตาง	ๆ	วางขายอยูริมถนนสองขางทาง
มีถนนอาหาร	และสถานที่สําคัญๆ	ทางประวัติศาสตรอีกมากมายหลายแหง

เป็นพิพิธภันฑไปดวย	วาดวยเรื่องราวศาสตร	ธรรมะ	จิตวิญญาณที่ผสมผสาน
ระหวางพุทธศาสนานิกายหินยานและมหายาน	จัดเป็นพิพิธภันฑขนาดยอมๆ
ที่นาประทับใจ

หรือเรียกโดยทั่วไปวาสนามบินชางงี	ตั้งอยูในเขตชางงี	เป็นทาอากาศยาน
หลักของสายการบินสิงคโปรแอรไลน,	สิงคโปรแอรไลนคารโก,	ซิลคแอร,	ไท
เกอรแอรเวย,	เจ็ตสตารเอเชียแอรเวย	และแวลูแอร	ในปี	พ.ศ.	2549	ทา
อากาศยานแหงน้ีรองรับผูโดยสารจํานวนถึง	35	ลานคน	เพิ่มมากขึน้	8%	จาก
ปีงบประมาณ	2548	พ.ศ.	2552	ทาอากาศยานนานาชาติชาฮีไดรับการลง
คะแนนใหเป็นทาอากาศยานที่ดีที่สุดในโลก

เป็นจุดศูนยกลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่สามารถ
เชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดตางๆ	ของโลกไดอยางเหมาะสม	ไม
วาจะเป็นการบินภายในภูมิภาคเอเชียดวยกัน	หรือระหวางทวีปยุโรป	ทวีป
อเมริกา	ทวีปออสเตรเลีย	ซึ่งสามารถใชเป็นจุดแวะลงและเชื่อมตอในการเดิน
ทางของผูโดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑไปยังจุดอื่นๆ	ไดอยางดี



1.	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี	เมื่อเกิดเหตุจําเป็นสุดวิสัยจนไมอาจ
แกไขไดและจะไมรับผิดชอบใดๆ	ในกรณีที่สูญหาย	สูญเสียหรือไดรับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหนา
ทัวรและเหตุสุดวิสัยบางประการ	เชน	การนัดหยุดงาน	ภัยธรรมชาติ	การจลาจล	ตางๆ	เน่ืองจากรายการทัวรน้ีเป็น
แบบเหมาจายเบ็ดเสร็จ	หากทานสละสิทธิก์ารใชบริการใดๆ	ตามรายการ	หรือถูกปฏิเสธการเขาประเทศไมวาใน
กรณีใดก็ตาม	ทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิไ์มคืนเงินในทุกกรณี

2.	บริษทัฯมีสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการไดตามความเหมาะสมบริษทัขอสงวนสิทธิท์ี่จะเลื่อนการ
เดินทางในกรณีที่มีผูรวมคณะไมถึง	15	ทาน	การไมรับประทานอาหารบางมื้อไมเที่ยวตามรายการ	ไมสามารถขอหัก
คาบริการคืนได	เพราะการชําระคาทัวรเป็นไปในลักษณะเหมาจาย	เมื่อทานไดชําระเงินมัดจําหรือทั้งหมด	ไมวาจะ
เป็นการชําระผานตัวแทนของบริษทัฯ	หรือชําระโดยตรงกับทางบริษทัฯ	ทางบริษทัฯ	จะขอถือวาทานรับทราบและ
ยอมรับในเงื่อนไขตางๆ

3.	บริษทัฯไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน	ภัยธรรมชาติ	ปฏิวัติและอื่นๆที่อยูนอกเหนือ
การควบคุมของทางบริษทัฯหรือคาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดขึน้ทางตรงหรือทางออม	เชน	การเจ็บป วย,	การถูกทําราย,
การสูญหาย,	ความลาชา	หรือจากอุบัติเหตุตางๆ

4.	กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ	และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศที่บริษทั
ระบุในรายการเดินทาง	บริษทัฯขอสงวนสิทธิไ์มคืนคาบริการไมวากรณีใด	ๆ

5.	ทางบริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น	หากทานใชบริการของทางบริษทัฯไมครบ	อาทิ	ไมเที่ยวบางรายการ,	ไม
ทานอาหารบางมื้อ	เพราะคาใชจายทุกอยาง	ทางบริษทัฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาด

6.	ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆ	ทั้งสิ้น	หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม	และ/หรือ	เกิดอุบัติเหตุที่เกิด
จากความประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง

7.	เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษทัฯ	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไข
ขอตกลงตางๆ	ที่ไดระบุไวแลวทั้งหมด

เงื่อนไขการจอง	มัดจําทานละ	5,000	บาท

ชวงเทศกาล	มัดจําทานละ	7,000	บาท*	เมื่อชําระคามัดจําแลวถือวารับทราบเงื่อนไขการจองทัวรทุกประการ
***

พรอมแฟกซหนาพาสปอรต	/	สวนทีเ่หลือจายกอนเดินทาง	15	วัน
ขอความกรุณาสงสําเนาพาสปอรตและชําระมัดจําภายใน	48	ช.ม.	หลังจากทําการจอง	เน่ืองจากเป็นราคาตัว๋โปรโม
ชั่น	สายการบินจะเขมงวดเรื่องกําหนดการออกตัว๋เร็วกวาปกติ

1.	คาตัว๋เครื่องบิน	และภาษีน้ํามัน	กรุงเทพฯ–สิงคโปร–กรุงเทพฯ	(ตัว๋กรุป)	ชั้นประหยัด

2.	คารถโคชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง

3.	คาอาหาร	และเครื่องดื่มที่ระบุไวในรายการ

4.	คาที่พัก	3	คืนพักหองละ	2-3	ทาน	ระดับ	3	ดาว

5.	คาน้ําหนักกระเปาเดินทาง	ทานละไมเกิน	20	กก.
6	.	คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง	1,000,000	บาท	(ขึน้อยูกับเงื่อนไขของกรรมธรรมเฉพาะเหตุการที่เกิดขึน้

ระหวางวันเดินทางเทาน้ันโดยจะตองใชใบรังรองแพทยและใบเสร็จรับเงินในการเบิก)

1.	คาทิปไกด	+	คาทิปคนขับรถ	ธรรมเนียมประมาณ5	SGD/วัน/1ลูกทัวร	(ไมรวมคาทิปหัวหนาทัวรตาม
ความพึงพอใจ)	เด็กอายุตํ่ากวา	12	ปีชําระ	50%



2.	คาทําหนังสือเดินทางไทย	และคาธรรมเนียมสําหรับผูถือพาสปอรตตางชาติ

3.	คาอาหาร	และเครื่องดื่มที่ไมไดระบุไวในรายการ
4.	คาธรรมเนียมกระเปาเดินทางที่น้ําหนักเกิน	20	กก.
5.	คาใชจายอื่นๆ	ที่มิไดระบุไวในรายการ	เชน	คาซักรีด	โทรศัพท	คามินิบาร	ฯลฯ

6.	ภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	และภาษีหัก	ณ	ที่จาย	3%

กรุณาตรวจสอบพาสปอรต	หนังสือเดินทางทีมี่วันกําหนดอายุใชงานเหลือไมนอยกวา	6	เดือน	นับจาก
วันทีจ่ะออกเดินทาง
ตองมีหนาวางอยางนอย	2	หนา	

โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธในการปรับเปลี่ยนราคา	หากมี
การปรับขึน้ของภาษีน้ํามันของสายบิน
กรุปออกเดินทางไดเมื่อมีจํานวน	***ผูเดินทาง	10	ทานไมมีหัวหนาทัวร***	//	ผูเดินทางถึง	15	ทานขึ้นไป	(มี
หัวหนาทัวร)

ไมบังคับทิปจากเมืองไทย

กรุณาสอบถาม	และตรวจสอบยอดจองกอนออกตัว๋เครื่องบินภายในประเทศเพื่อประโยชนของลูกคา
**กรุปเดินทาง	9-14	ทาน	เดินทางตามรายการทัวร	ไมมีหัวหนาทัวร	ไกดทองถิ่นดูแลคณะตลอดการเดินทาง**

	

**กรุปเดินทาง	15	ทานขึน้ไป	เดินทางตามรายการทัวร	มีหัวหนาทัวรดูแลคณะตลอดการเดินทาง**
โปรดดูราคาและไฟลทบินที่ตารางขายทายรายการเทาน้ัน
เด็กอายุตํ่ ากวา	12	ปี	(พักกับผูใหญ	2	ทาน)	มีเตียงลด	500	บาท
เด็กอายุตํ่ ากวา	12	ปี	(พักกับผูใหญ	2	ทาน)	ไมมีเตียงลด	1,000	บาท
ทารกอายุตํ่ ากวา	2	ปี	ราคา	3,900	บาท

กรณีเปิดกรุปใหมที่ไมมีในซีรีย	(เช็คที่น่ังกอนจองอีกครั้ง)

	

	

	

1.	ไมมีการคืนเงินมัดจําและยอดเต็มในทุกกรณี
หากไมไดรวมบริการทานอาหาร	หรือคาตัว๋เขาชมใดๆ	ในกรณีจอยทัวรไมสามารถคืนเงินได	เน่ืองจากคาบริการที่
สิงคโปรเป็นแบบเหมาจาย

2.	คาทัวรเป็นแบบเหมาจายกับบริษทัทัวรในตางประเทศ	ไมสามารถคืนเงินคาทัวรในทุกกรณี

3.	เน่ืองจากตัว๋เครื่องบินตองเดินทางตามวันที่	ที่ระบุบนหนาตัว๋เทาน้ัน	จึงไมสามารถยกเลิก	หรือเปลี่ยนแปลงการ
เดินทางใด	ๆ	ทั้งสิ้น	ถากรณียกเลิก	หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง	ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงิน
ทัง้หมดหรือบางสวนใหกับทาน


